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الحزائر :فليحترم حق األقليات الدينية في العبادة
قبل أيام من حماكمة أربعة أشخاص من الربوتستانت متهمني مبمارسة شعائر دينية دون إذن من احلكومة ،تدعو منظمة العفو
الدولية السلطات اجلزائرية إىل إظهار التزامها باحلق يف حرية الدين بإسقاط التهم عنهم.
فمن املفرتض أن ميثل حواج إيدير ،ومقراين ناصر ،ورايد عبد النور ،وحممود ياهو يف  8أغسطس/آب أمام حمكمة يف مدينة
األربعاء ناث إراثن ،يف إقليم تيزي وزو .ويواجه الرجال األربعة هتماً "مبمارسة شعائر دينية دون ترخيص" ،مبقتضى املادة  13من
األمر التشريعي  03 – 06لسنة  ،2006الذي ينظم الشعائر الدينية لغري املسلمني .ويواجه هؤالء حكماً بالسجن ثالث سنوات
وبدفع غرامات ،إذا ما أدينوا.
وجيرم األمر التشريعي  03 – 06األنشطة الدينية غري املنظَّمة من جانب الدولة ويقتضي أن متارس العقائد الدينية غري اإلسالمية يف
ِّ
األماكن اليت تقرها الدولة فقط .كما أنشئت مبوجبه هيئة وطنية معنية بالعقائد الدينية ومتلك سلطة تنظيم تسجيل اجلمعيات
الدينية.
تقوض حق كل شخص يف
وتعترب منظمة العفو الدولية العديد من أحكام األمر التشريعي  03 – 06غامضة الصياغة وميكن أن ِّ
حرية الدين ،وعلى وجه اخلصوص حق أعضاء الطوائف الدينية غري اإلسالمية يف العبادة العلنية .وفيما يتعلق بتطبيقه حىت اآلن،
تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بسبب ما تبني من أن القيود اليت يفرضها القانون قد استخدمت على حنو خاص لقمع
أنشطة الكنائس الربوتستانتية يف اجلزائر ،اليت أشارت بعض وسائل اإلعالم الوطنية يف البالد إىل أهنا ضالعة يف أعمال التبشري.
وطبقاً ملعلومات توافرت ملنظمة العفو الدولية ،فإن السلطات قد رفضت بثبات ،منذ إعمال األمر الشريعي  ،03 – 06تسجيل
الكنائس الربوتستانتية ،جمربة اجملتمعات الربوتستانتية اليت ترغب يف ممارسة حقها املشروع يف إظهار معتقدها الديين يف اجلزائر على
ممارسة طقوس عبادهتا يف أماكن غري مقرة من جانب الدولة ،ما يعرضها للمقاضاة من جانب القانون.
وافتتح حممود ياهو كنيسة ايت عطلى يف إقليم تيزي وزو يف وقت سابق من العام احلايل .ويقول إن الكنيسة تنتمي إىل الكنيسة
تسجل بسبب رفض السلطات السماح بإنشاء أي كنائس جديدة تابعة للكنيسة الروتستانتية
الربوتستانتية اجلزائرية ،ولكنها مل َّ
اجلزائرية.
وقد أم خدمات الصالة مجع من املصلني يرتاوح ما بني  70و 100شخص يعتقد أن العديد منهم قد حتولوا إىل املسيحية من
اإلسالم .واستجوبت الشرطة القضائية يف مدينة األربعاء ناث إراثني حممود ياهو ،وكذلك حواج إيدير ومقراين ناصر ورايد عبد
النور ،الذين يشغلون مناصب ذات مسؤولية داخل الكنيسة ،يف أبريل/نيسان  2010وذلك بالعالقة مع صلوات يعقدوهنا يف
كنيسة ايت عطلي.

ويواجه حممود ياهو كذلك هتماً مبقتضى القانون  11 – 08لسنة  ،2008الذي ينظِّم دخول األجانب إىل اجلزائر وإقامتهم فيها
يغرم ما بني
وتنقلهم هبا ،بسبب عدم إخباره السلطات باستضافة بيري فيه ،وهو قس فرنسي شارك يف افتتاح الكنيسة .وميكن أن َّ
 5,000و 20,000دينار جزائري (ما بني  68و 271دوالراً أمريكياً) إذا ما أدين.
إن على اجلزائر ،بصفتها دولة طرفاً يف "العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية" ،واجباً مبقتضى العهد بأن حترتم احلق يف
حرية الدين ،اليت تشمل طبقاً للمادة  18من العهد حق كل إنسان يف "اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره ،وحريته يف إظهار دينه أو
معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع مجاعة ،وأمام املأل أو على حدة".
ويعرتف العهد الدويل بأن احلق يف إظهار الدين أو املعتقد ميكن أن خيضع للقيود اليت ينص عليها القانون والضرورية حلماية
السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة ،أو احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين .بيد أن اهليئة املشرفة
على تطبيق العهد ،أي جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ،قد أوضحت يف تعليقها العام  22بأنه "ال جيوز تطبيق القيود
إال لألغراض اليت وضعت من أجلها ،كما جيب أن تتعلق مباشرة بالغرض احملدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه .وال
جيوز فرض القيود ألغراض متييزية أو تطبيقها بطريقة متييزية" .وتضيف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان" :وميتد مفهوم العبادة إىل
الطقوس والشعائر اليت يعرب بها تعبرياً مباشراً عن العقيدة [ ]...مبا يف ذلك بناء أماكن العبادة".
وأثناء جلسات ملتقى نظمته وزارة الشؤون الدينية واألوقاف يف فرباير/شباط  2010حتت عنوان "حرية ممارسة الشعائر الدينية:
حق يكفله الدين والقانون" ،حض رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يف اجلزائر العاصمة السلطات اجلزائرية على تعديل األمر
التشريعي  ،03 – 06حماججاً بأنه مينع املسيحيني من "ممارسة معتقداهتم بصورة طبيعية" .وأشار إىل أنه بينما يعترب دور الدولة يف
تنظيم إنشاء الكنائس اجلديدة أمراً مشروعاً من حيث املبدأ ،إال أن اختاذ القرارات املتعلقة بالتصاريح ميتد لسنوات يف املمارسة
العملية .وأثار بواعث قلق من أن املسيحيني الذين يعيشون يف مناطق نائية من اجلزائر ختلو من الكنائس املبنية بصورة مشروعة ال
جيدون مكاناً يتعبدون فيه.
ومنظمة العفو الدولية حتض السلطات اجلزائرية على احرتام حق مسيحيني مثل الربوتستانت يف إظهار تدينهم ومعتقداهتم عن
طريق العبادة.

خلـفية
وسط تقارير إعالمية عن توسع الكنائس اإلجنيلية وأنشطتها يف اجلزائر ،ورد أن السلطات قد أمرت بإغالق عشرات الكنائس.
ويف فرباير/شباط  ،2010نقلت وسائل اإلعالم عن وزير الشؤون الدينية واألوقاف نفيه لتقارير قالت إن كنائس قد أغلقت .وأثناء
ملتقى "حرية ممارسة الشعائر الدينية :حق يكفله الدين والقانون" ،الذي نظمته الوزارة ،مت سلط الوزير الضوء على أن السلطات
حترتم احلرية الدينية ،ولكن نقلت وسائل اإلعالم اجلزائرية عنه قوله إنه "ما من أحد يريد األقليات الدينية يف اجلزائر نظراً ملا متثله
من خطر أن تصبح حجة للقوى األجنبية كي تتدخل يف الشؤون الداخلية للبالد بذريعة حقوق األقليات".
ويف يناير/كانون الثاين  ،2010سطت جمموعة من األشخاص اجملهولني على كنيسة بروتستانتية يف تيزي وزو وهنبتها ،وورد أن
هؤالء أضرموا النار يف مبانيها .وحبسب ما لدى منظمة العفو الدولية من معلومات ،مل يباشر بأي حتقيق من جانب السلطات

احمللية يف احلادثة رغم أن الكنيسة الربوتستانتية اجلزائرية تقدمت بشكوى إليها يف هذا الشأن .وقبل هذه احلادثة ،كانت السلطات
احمللية يف تيزي وزو قد أمرت ،حسبما زعم ،بإغالق الكنيسة.
ويف مايو/أيار  ،2007أصدرت احلكومة اجلزائرية املرسوم  ،135 – 07الذي ينص ختصيصاً على وجوب تقدمي طلب بالسماح
بإقامة الشعائر الدينية لغري املسلمني إىل الوايل قبل مخسة أيام على األقل من ذلك .وينبغي أن يتضمن هذا الطلب معلومات عن
ثالثة من املنظمني الرئيسيني للفعالية ،واجلدول الزمين ألحداث الفعالية ،واملكان املقرر لذلك .وميلك الوايل صالحية تنظيم
األماكن اليت ميكن إقامة مثل هذه الشعائر فيها ،ورفض إعطاء اإلذن بعقد فعالية دينية إذا ما ارتأى أهنا تشكل خطراً على النظام
العام.
وإضافة إىل جترمي األنشطة الدينية اليت ال جتيزها الدولة ،حيظر األمر التشريعي  03 – 06التحريض أو اإلكراه أو غريه من وسائل
"اإلغراء" لتحويل شخص مسلم عن دينه إىل دين آخر ويعاقب على مثل هذه األفعال بأحكام بالسجن ترتاوح بني سنتني ومخس
سنوات ،وبغرامات .ومنذ إعمال األمر التشريعي  ،03 – 06جرت مقاضاة عدد من املسيحيني أو املسيحيني املتحولني عن
اإلسالم بتهم تتعلق خبرق األمر التشريعي .03 – 06

